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Nieuwsbrief Corona maatregelen TOGS en TOZO 

Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de procedures en voorwaarden ten 

aanzien van de aanvraag van Corona noodmaatregelen TOGS en TOZO voor bedrijven 

inzake het coronavirus.  

Om meer duidelijkheid te geven inzake de mogelijkheden tot het aanvragen van deze 

regelingen willen wij u, op basis van de huidige stand van zaken, hierover informeren.  

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) 

Deze regeling is sinds vrijdag 27 maart 2020 om 16.30 uur opengesteld. De 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor 

ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de 

coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om 

de vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS werd eerder bekendgemaakt als Noodloket. 

Waar en wanneer kunt u een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van 

de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)?  

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft 3 maanden de tijd (tot en met vrijdag 26 

juni 2020) om een aanvraag in te dienen.   

Voor wie is de TOGS-regeling bedoeld? 

Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen aanspraak maken. Het gaat om 

ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden 

directe gevolgen ondervinden. Een gedetailleerd overzicht van sectoren (SBI codes) is 

beschikbaar op de website van RVO:   

• eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés; 

• haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten; 

• evenementenlocaties en organisatoren; 

• sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;  

• bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, 

schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs;  

• rijschoolhouders; 

• de reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren.  

• casino’s 

Waar moet u aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS? 

• Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK 

Handelsregister. 

• In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in 

het KVK Handelsregister. 

• De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een 

van de vereiste KVK SBI-codes. 
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• Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is 

geregistreerd in het KVK Handelsregister. 

• Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan 

uitgezonderd zijn kroegen en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, 

pachten of in eigendom hebben.   

• Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres 

te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen 

mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het 

vestigingsadres. 

• Uitgezonderd zijn horecaondernemingen restaurants, cafétaria’s en cafés. Zij 

verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te 

hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel 

gelijk zijn aan vestigingsadres. 

• De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is 

dus niet per vestiging. 

• U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de 

onderneming staat. 

• Uw onderneming is niet failliet. 

• Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling 

ingediend bij de rechtbank. 

• U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te 

verwachten van ten minste € 4.000. 

• U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 

aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid 

beschikbaar gestelde steunmaatregelen. 

• U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan     

€ 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw 

onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in 

aanmerking voor de regeling. 

• Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn. 

Uw aanvraag voorbereiden en indienen 

Er kan alleen online aangevraagd worden. Dit kunt u zelf doen of wij kunnen dat voor u 

doen. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze moet u controleren. 

Verzamel vooraf alle benodigde gegevens. 

Voor uw aanvraag heeft u (hebben we) nodig: 

• een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD; 

• het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN); 

• de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming; 

• het bankrekeningnummer van uw onderneming; 

• het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming; 

• uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres. 

Als u ons inschakelt om de aanvraag in te dienen dan hebben wij uiteraard deze 

gegevens al voorhanden. Wel hebben we van u een machtiging nodig. Deze zullen we 

dan aan u toesturen om te ondertekenen en per omgaande te retourneren. De 
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machtiging hoeven we  niet mee te sturen met de aanvraag. RVO kan deze wel opvragen 

bij controles. 

Na uw aanvraag 

RVO probeert binnen 2 weken een besluit te nemen. Na het besluit betalen zij binnen een 

paar werkdagen uit. Lukt het RVO niet binnen 2 weken een besluit te nemen, dan 

ontvangt u hierover op tijd bericht. RVO toetst met KVK of uw aanvraag aan de 

voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan zij uit van de gegevens in het 

Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK voeren zij een faillissementscontrole uit. 

Controle en handhaving 

RVO controleert de aanvragen achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. 

Constateren zij bij de controle dat zij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt? 

Dan herzien zij het uitbetaalde bedrag of vorderen het terug. Dit kan tot 5 jaar na 

uitbetaling van de tegemoetkoming. 

Deze en overige informatie en het opstarten van de aanvraag kunt u vinden op de 

website van het RVO onder :  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

 

Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 

(Tozo)?      

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-

crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het 

kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. 

Zo voorkomen ze onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de 

uitvoering.   

De volgende eisen zijn van toepassing: 

• gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd; 

• woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland; 

• Nederlander of daarmee gelijkgesteld; 

• het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend; 

• voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; 

• is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het 

urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of 

zelfstandig beroep; 

• woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt 

aangevraagd.  
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Vanaf wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo)?     

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële 

problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij 

de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.  

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?   

U kunt terecht bij uw woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website 

van uw gemeente. Mocht u nog enige ontvangsten hebben, dan vragen zij u nog even te 

wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de 

mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets 

dergelijks. Bovendien kunt u met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 

maart. 

Welke hulp biedt de gemeente bij de Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo)?     

• Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie 

maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag 

precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft 

deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en 

partnertoets. 

• Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. 

Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, 

maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen. 

Tot wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 

(Tozo)?     

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook 

wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een 

aanvraag indienen. 

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente voor de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?     

De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal 

bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KvK en naar uw ID-

bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw 

huishouden en kan u dus vragen of u een partner heeft en/of inwonende kinderen. 

Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over uw onderneming, bijv. in 

welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. Hiermee helpt u om zicht te krijgen 

op het gebruik van de regeling. 
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Hoe moet ik de informatie aanleveren voor de Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo)?     

Gemeenten proberen dit zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg hiervoor de instructies 

van uw gemeente. 

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij 

welke gemeente kan ik aankloppen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo)?   

De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dient u in bij uw woongemeente. 

Ik werk geen 1.225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?     

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar 

geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 

gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten 

behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder. 

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal 

weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo)?     

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling 

op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau). 

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag 

voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?     

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw 

aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat 

mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan. 

Ik ben als zzp’er gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik 

gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo)?     

Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in 

België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.  

Wat doet het kabinet om misbruik van deze noodmaatregelen tegen te gaan? 

Op dit moment werkt het kabinet keihard aan de uitwerking van de NOW en de nieuwe 

regeling voor zelfstandigen. Voor de NOW is het belangrijk dat de dienstverlening snel en 

goed is, maar dat werkgevers zich ook meteen goed aan de regels houden. Het kabinet 

kijkt met het UWV en andere betrokken partijen hoe het misbruik zo goed mogelijk kan 

tegengaan. Wat betreft de nieuwe regeling voor zelfstandigen is de Participatiewet de 

wettelijke basis. Wie een beroep doet op de regeling moet aan de gemeente alle 

inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te 
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kunnen bepalen. Verstrekt de zelfstandige onvolledige of valse inlichtingen, dan moet de 

gemeente de uitkering terug vorderen en daar bovenop een boete opleggen. 

Deze en overige informatie en het opstarten van de aanvraag kunt u vinden op de 

website van de Rijksoverheid of uw gemeente.  

 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

Op dit moment kunnen er helaas nog geen aanvragen ingediend worden. De 

voorwaarden zijn in hoofdlijnen al wel bekend maar kunnen nog wijzigen. Zodra de 

regeling wordt opengesteld brengen wij u uiteraard op de hoogte.  

 

 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of is actie nodig neem dan vooral 

contact met ons op, dit kan via uw relatiebeheerder/accountant bij Remmerswaal 

Accountants, uw loonadviseur bij Remmerswaal Loonadviseurs of uw belastingadviseur 

bij Remmerswaal Belastingadviseurs. 

 

We zijn u graag van dienst om u behulpzaam te zijn met het aanvragen van de 

regelingen als u daarvoor in aanmerking komt. 

 

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest en tot nadere toelichting gaarne 

bereid ! 

 

28 maart 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer  

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze 

organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. 


